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επί τώ Αγίω Πάσχα

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ
ελέω καί χάρπιι Θεού
Επίσκοπος καί Μητροπολίτης τής Αγιωτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Έρεσσού καί Πλωμαρίου
Πρός
τόν Ιερόν Κλήρον,
τίς Μοναστικές Αδελφότητες
καί τόν εύλογημένον λαόν της Επαρχίας μας
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά καί περιπόθητα,
Ή Πανσθενουργός Χάρις του Αγίου Τριαδικού Θεού μας
οδήγησε Εανά τά βήματα μας στή μεγάλη Δεσποτική εορτή τής
Αναστάσεως τού Κυρίου μας. Ή Εκκλησία ώς φιλόστρογος μητέρα
μας , πού ενδιαφέρεται γιά τήν πνευματική προκοπή καί πρόοδο των
τέκνων της, δηλαδή γιά όλους εμάς, προβάλλει καί πάλι τό
κοσμοσωτήριο γεγονός τής " έκ νεκρών έγέρσεως " τού Σωτήρος
μας καί μάς καλεί νά συμμετάσχουμε στήν έορτή τού Πάσχα, πού
είναι ή " κλητή" και ή "άγία ήμέρα ", ή "βασιλίς καί κυρία ",
ή '' έορτών έορτή '' καί ή '' πανήγυρις των πανηγύρεων '' ( Ώδή Η').
Τή νίκη τού Χριστού επάνω στό βασίλειο καί τό κράτος τού
θανάτου εορτάζουμε μέ τό γεγονός τής Λαμπροφόρου Αναστάσεως
Του. Ό διάβολος πού έκπροσωπεΐ τόν κόσμο τής φθοράς,
κατατροπώθηκε μέ τή Σταυρική θυσία τού Κυρίου μας, τήν κάθοδο
Του στόν άδη καί τήν ένδοξη Ανάσταση Του. Κανένας άνθρωπος όσο
σπουδαίος καί ισχυρός καί άν ήταν, δέν θά μπορούσε νά δώσει ποτέ
καί καμμία λύση στό πρόβλημα τού θανάτου , παρά μόνον ό Θεός !
Συντρίβοντας ό Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας τόν άρχέκακο όφιτόν πρωταίτιο, έμπνευστή, δημιουργό τού κακού καί τής άμαρτίας
καί ύποκινητή
τών παθών - έλυσε τό πρόβλημα τού θανάτου,
δίνοντας στόν άνθρωπο τή δυνατότητα πλέον νά ζει άπό τώρα
αιωνίως. Νά προγεύεται στή δίνη τού " παρόντος κόσμου τού

άπατεώνος " τά αγαθά τής Βασιλείας τοϋ Θεού. Νά χαίρεται
ουσιαστικά, νά ζει ελεύθερος άληθινά,νά πορεύεται, νά δημιουργεί
καί νά κινείται όχι με γνώμονα πλέον τη φιλαυτία του αλλά μέ τό
βλέμμα του στραμμένο συνεχώς καί την πλήρη εμπιστοσύνη του
σ' ένα πρόσωπο : Στην ύπόσταση τού Αναστάντος Σωτήρος Χριστού,
συνειδητοποιώντας ότι ή
άνάσταση ώς έσχατολογικό γεγονός
πού φανερώνεται στην ιστορία, εισάγει μιά νέα προοπτική πού
ύπερβάλλει τήν ιστορία καί πού οδηγεί τόν άνθρωπο στην άληθινή
ζωή καί τήν πραγματική έλευθερία ".
Όπως ορθά έχει Λεχθεί
" ό άνθρωπος ύφίσταται τήν
άνάσταση, όπως ύφίσταται καί τή γέννησή του. Όπως δηλαδή δέν
εκλέγει κανείς τή γέννησή του άλλά μόνο τόν τρόπο ζωής μετά τή
γέννησή του, έτσι δέν εκλέγει καί τήν άνάστασή του άλλά μόνο τόν
τρόπο τής αναστημένης ζωής του. Καί ή έκλογη τού τρόπου αύτού
άποτελεΐ συνάρτηση τής τοποθετήσεώς του απέναντι στό Χριστό
άπό τήν παρούσα ζωή ''.
Γι' αύτό ή Εκκλησία μας, θέλοντας νά φανερώσει ότι τό
ιστορικό γεγονός τής Ανάστασης τού Κυρίου μας μόνο τότε
προσεγγίζεται, βιώνεται, οίκοποιεϊται καί συνδέεται μέ τή σωτηρία
μας, όταν ή όλη πορεία μας έχει άναστάσιμο τρόπο ζωής καί ήθος,
όπως άκριβώς περιγράφεται άπό τόν ιερό ύμνογράφο στούς στίχους
πού άκολουθούν : " Ας πλησιάσουμε, κρατούντες στά χέρια μας
λαμπάδες ( ώς σύμβολα τών άρετών μας ), τόν Χριστόν, ό Όποιος
εξέρχεται άπό τόν τάφο ( ωραίος καί Λαμπρός) ώς Νυμφίος, καί μαζί
μέ τά τάγματα τών ουρανίων Αγγέλων, πού αγαπούν τις έορτές, άς
εορτάσουμε τό Πάσχα τού Θεού, τό όποιο έφερε τή σωτηρία μας ) ".
(Ώδή Ε').
Σύμφωνα μέ τή βιβλική καί πατερική μας παράδοση ό δρόμος
γιά τή θέωση καί τή σωτηρία μας έμποδίζεται άπό τά πάθη, τά όποια
είναι άφύσικες καταστάσεις καί δημιουργήθηκαν μετά τήν πτώση
τών πρωτοπλάστων καί τήν αποξένωση τους από τό Θείο θέλημα.
Όταν τά πάθη γίνουν τρόπος ζωής καί δεύτερη φύση, τότε σίγουρα
ό άνθρωπος δέν μπορεί νά δει μέ τά μάτια τής ψυχής του τόν
Αναστάντα Ιησού Χριστό, άλλά χρειάζεται νά ανανήψει, νά μισήσει
τήν παλαιό του εαυτό, νά εγκαταλείψει τόν κόσμο τών παθών καί τής
άμαρτίας, νά άποτινάξει τά έργα τού σκότους καί τής 6\νομίας, γιά
νά μπορέσει νά γίνει άληθινά συμμέτοχος στήν εορτή τής
Αναστάσεως. Βαδίζοντας τόν δύσβατο άλλά όχι ακατόρθωτο δρόμο
τής τηρήσεως τών Θείων έντολών, δηλαδή τής μετανοίας πού είναι

πάντοτε συνδεδεμένη μέ τήν ιερά έξομολόγηση καί τή Θεία
Κοινωνία, τόν Πασχάλιο Αμνό , θά έγκολπώνεται μέρα μέ τή μέρα
όλο καί περισσότερο τις άρετές, μέ κορυφαίες τήν άγάπη στό Θεό καί
τόν πλησίον, πού θά καταλήγουν στήν "άκρότητα τού ένθεου
πάθους, πού είναι ή θέωση '' καί ό άγιασμός του, ώς δώρα Θεού .
Γιατί ό ενάρετος βίος του σέ τελευταία άνάλυση όσο καί αν
νομίζει καί όσο καί αν φαίνεται σάν προσωπικό του άθλημα , δέν
είναι δικό του κατόρθωμα, άν καί προϋποθέτει τήν δική του
συγκατάβαση , αλλά έργο Θεού. Κατά δέ τόν άγ. Γρηγόριο τόν
Παλαμά, κάθε άρετή "πηγάζει άϊδίως άπό τό Θεό καί παρέχεται
άπό Εκείνον κατά χάρη στίς ψυχές τών ανθρώπων ''.
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Αντικρίζοντας τή σημερινή κατάσταση δέν είναι καί τόσο
δύσκολο νά διαπιστώσουμε ότι παράλληλα μέ τή συνεχιζόμενη
οικονομική κρίση διερχόμαστε κυρίως ήμέρες πνευματικής
άποσύνθεσης. Ή άμετονοησία καί ή ανευθυνότητα βασιλεύουν. Ή
παιδεία καί ή οικογένεια παραπαίουν. Ή διαφήμιση τών σαρκικών
αμαρτημάτων καί τών παρά φύση καταστάσεων προκαλούν καί
σκανδαλίζουν. Ή δέ προβολή ενός σύγχρονου Σοδομισμού - πού
επιζητά τόσο πολύ νά επιβληθεί ώς κάτι τό φυσικό - έπαληθεύει
εκείνο τό οποίο άναφέρει ό Μ. Αντώνιος : " ότι θά βλέπουν αύτοί,
πού είναι άφρονες, έκείνους πού σωφρονούν, καί θά τούς θεωρούν
σάν παράφρονες, μή μπορώντας νά διακρίνουν ότι στήν
πραγματικότητα παράφρονες είναι οί ίδιοι ". Έναντι , λοιπόν ,
αύτών τών θλιβερών δεδομένων , άς εύχηθούμε τό άνέσπερο Φώς
πού έξήλθε άπό τόν Ζωοδότη Τάφο τού Κυρίου μας νά φωτίζει τήν
πορεία όλων μας , ώστε τό παραμορφωμένο από τήν άμαρτία ήθος
μας νά γίνεται ένάρετο, λαμπρό καί άναστάσιμο.
Χριστός Ανέστη !
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Διάτευρος πρός τόν Αναστάντα Χριστόν
εύχέτης όλων σας
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